
TEMİZLİK MAKİNELERİ
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8 15 8 15
PLUS PLUS

Modüler tasarım: farklı konfigürasyonlar ve ölçüler.
Ultra sess�z ve yüksek Ecolabel derecelend�rmes�.
Etk�l� ve güçlü performans.
Gen�ş yedek parça seçeneğ� ve tekn�k serv�s olanağı.
Gen�ş aksesuar  seçeneğ�, toz torbaları ve HEPA filtre seçeneğ�.

TASKI AERO 8 ve 15, etk�l� b�r vakum �ç�n, üstün teknoloj� ürünü, süper 
ver�ml� motor kullanır. Patentl� TASKI Wh�sper teknoloj�s� �le ultra - sess�z 
çalışır. Dahası, akıllıca tasarıma sah�p, sade ve bas�tleşt�r�lm�ş kablo ve filtre 
g�b� parçalar, herhang� b�r ek�pmana �ht�yaç duyulmadan, kullanıcı 
tarafından san�yeler �çer�s�nde değ�şt�r�leb�l�r.

TASKI AERO 8 ve 15

TASKI AERO 8 ve 15 PLUS, etk�l� b�r vakum �ç�n, üstün 
teknoloj� ürünü, süper ver�ml� motor kullanır. Patentl� 
TASKI Wh�sper teknoloj�s� �le ultra - sess�z çalışır. Teknoloj� 
ve fonks�yonel tasarımın b�rleş�m� �le oluşturulan PLUS 
ser�s�, eşs�z b�r kullanım kolaylığı ve benzers�z çeş�tl�l�kte 
yen� özell�kler sunar. Dahası, akıllıca tasarıma sah�p, sade 
ve bas�tleşt�r�lm�ş kablo ve filtre g�b� parçalar, herhang� b�r 
ek�pmana �ht�yaç duyulmadan, kullanıcı tarafından 
san�yeler �çer�s�nde değ�şt�r�leb�l�r. 

TASKI AERO 8 PLUS ve 15 PLUS
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8 15

8 15
PLUS PLUS

Manuel kablo sarım. 12.5 m kablo

Toz torbası 
doluluk gösterges�

Ayak �le de 
çalıştırılab�lecek
On/Off düğmes�

Kablo koruma

F�ltre bölümü (ops�yonel HEPA)

Aksesuar bölmes� (Aero 15)

Üst kapak açma mandalı

Kablo koruma

F�ltre bölümü (ops�yonel HEPA)

Aksesuar bölmes� 
(Aero 15 Plus)

Üst kapak açma mandalı

Eco modu tuşu

Elektr�k soket� 

Entegre kablo sarım
12.5 m kablo

Toz torbası 
doluluk gösterges�

Ayak �le de 
çalıştırılab�lecek
On/Off düğmes�
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8 15 8 15
PLUS PLUS

Yen�l�kç� ve patentl� TASKI wh�sper teknoloj�s� �le 
TASKI  AERO 53db(A)  �le son derece sess�zd�r.

Motor kısmında yer alan özel odacıklı yapısı �le 
oluşan hava akışı ve gürültü em�syonunu 
absorbe eden özel tamponlama, ultra sess�z 
çalışmayı sağlar.

Patentl� TASKI wh�sper teknoloj�s�

En gel�şm�ş teknoloj�
Süper etk�l� 585W motor

Kullanıcı dostu ve ergonom�k yapısı �le 
tamamen yen�lenen TASKI AERO ser�s�nde 
parçalar kolaylıkla çıkarılıp değ�şt�r�leb�l�r.

Tamamen yen�lenen tasarım

TASKI Aero’nun kusursuz çalışma 
ver�m�n�n arkasında, her b�r 
parçada kend�s�n� gösteren, üstün 
mühend�sl�k var.

Vakum s�stem�nde yer alan 
parçalar; en ufak b�r kayıp 
olmaması �ç�n, kusursuz  hava 
akışını sağlayacak şek�lde b�rb�r�ne 
mühürlenm�şt�r.

Etk�l� hava akışı, 
kusursuz performans Yüksek ver�ml� motor

585W’a sah�p yüksek 
ver�ml� motor ve 
özel türb�n yapısı

Hava akımı

Em�ş gücünü artıran 
opt�mum tasarım

Egzos filtres�

Hava kal�tes�n� ve hava akışını 
artıran egzos filtres�

Aerod�nam�k hava akışı

B�rb�r�ne yapıştırılmış aksesuar 
set�. Böylel�kle enerj� 

tüket�m�nde azaltma ve 
yüksek em�ş gücü

Vakum nozulu

Gel�şt�r�lm�ş nozul �le daha fazla 
toz toplama kapas�tes�

Teknoloj� ve fonks�yonel d�zaynı temel alan TASKI Aero,  eşs�z 
b�r çok farklı özell�k �le rak�ps�z kullanım kolaylığını b�rleşt�r�r.

Kusursuz tasarımı sayes�nde, kablo, filtreler ve dahası b�r çok 
parça, kullanıcılar tarafından her hang� b�r alet gerekt�rmeden 
kolaylıkla değ�şt�r�leb�lecek şek�lde bas�tleşt�r�lm�şt�r. Sadel�k 
�ç�n  tek b�r boy toz torbası tüm TASKI AERO mak�neler�ne de 
uymaktadır.

Not: Yıkanab�l�r motor filtres�  50 ⁰C’de yıkanab�l�r. En �y� filtreleme �ç�n 
değ�şt�r�lmes� öner�l�r.

Küçük detay büyük fark
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8 15 8 15
PLUS PLUS

Tekn�k özell�kler Avantajları

Enerj� mal�yet� ve  CO2 tasarrufu
Günlük tem�zl�k �ç�n düşük gürültü em�syonu
Uzun kullanım ömrü
Zaman kazandıran hızlı kablo sarımı
Ödün vermeden tem�zl�k performansı
Zamanında torba değ�ş�m�
Daha düşük ses sev�yes� ve enerj� tüket�m�
Kolay stoklama ve yer tasarrufu
TASKI Trolley �le kullanılab�lme

Yüksek ver�ml� 585W motor
Patentl� wh�sper teknoloj�s� �le 53dB(A) 

1100 saatten fazla, uzun motor ömrü
Entegre manuel kablo sarımı

Yüksek ve�rml� hava akış s�stem�
Toz torbası doluluk gösterges�

Eco modu tuşu 
İk� ayrı park poz�syonuyla kompakt d�zayn
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Tekn�k Özell�kler

Tank  Kapas�tes� (l)

Toz Torbası Kapas�tes� (l)

Toz Torba T�p� (Kağıt/Fleece)

Motor Gücü (W)

Ağırlık (kg)

Ses Sev�yes� (db(A))

Ölçüler (mm)

Ses Gücü Sev�yes� (dB)

Vakum Gücü (kPa)

Maks�mum Hava Akışı (l/sn)

Çalışma Çapı (m)

Kablo Uzunluğu (m)

Hortum Uzunluğu (m)

Em�ş Borusu

HEPA F�ltre Ops�yonu

TASKI AERO 8 TASKI AERO 15 TASKI AERO 8 PLUS TASKI AERO 15 PLUS

13

5

Her ikisi

585

6.4

53

424 x 313 x 353

66

17.4

33

16

12.5

2.2

Metal (Telesc)

Evet

15

8

Her ikisi

585

7.3

53

426 x 313 x 390

66

17.4

33

16

12.5

2.2

Metal (Telesc)

Evet

13

5

Her ikisi

585

7.7

53

426 x 313 x 388

66

17.4

33

16

12.5

2.2

Metal (Telesc)

Evet

15

8

Her ikisi

585

8.0

53

426 x 313 x 425

66

17.4

33

16

12.5

2.2

Metal (Telesc)

Evet

8 15 8 15
PLUS PLUS

Egzos filtres�

Fleece toz torbası

Motor filtres�

Aksesuar set�
(32 mm)
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KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI SWINGO 150 E
*Dünyanın en küçük komb�ne yer yıkama mak�nes�. 
*Dar ve yüksek trafikl� yerlere uygun. 
*S�l�nd�r fırçası �le özell�kle derz vb düz olmayan yüzeylerde etk�n tem�zl�k. 
*Fırçanın önünde ve arkasında yer alan �k� adet vakum başlığı sayes�nde en dar 
alanlarda b�le manevra yapmadan vakumlama �mkanı. 
*250 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.  
*Köpüğü ayarlı, TASKI sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte kullanılması 
tavs�ye ed�l�r.

TASKI SWINGO 150 E 70022632

TASKI SWINGO 350 BMS-AKÜLÜ
*Düşük yüksekl�ğ� ve 180˚ katlanab�len kolu sayes�nde zor engeller�n altına 
rahatlıkla g�reb�l�r. 
*S�l�nd�r fırça �le kenar ve köşelerde mükemmel tem�zl�k. 
*Yen� V-şek�l vakum başlığı �le dersl� ve pürüzlü yüzeylerde b�le mükemmel 
kuruluk.  
*1140 m² teor�k/350 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�. 
*Köpüğü ayarlı TASKI sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte kullanılması 
tavs�ye ed�l�r. 

TASKI SWINGO 350 BMS

Jel tip akü - 12V33Ah

Sert silindir fırça 38 cm (opsiyonel)

Standart silindir fırça 38 cm

TASKI SWINGO 350 E

70022798

70018511

70018110

70013712

70022967

TASKI SWINGO 350 E
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TASKI SWINGO 755 E

Americo yer yıkama pedi 43 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

Sürücü disk 43 cm

Yer yıkama fırçası 43 cm

70022752

5959691

70013725

70012407

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI SWINGO 455 E

*D�rekt vakum hattı ve yen�   
V-şek�l vakum başlığı �le 
maks�mum güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� 
sayes�nde devr�lme r�sk�n� en 
aza �nd�ren üstün manevra 
yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay 
er�ş�m 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*1290 m² teor�k/650 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.  
*Köpüğü ayarlı, Task� sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte 
kullanılması tavs�ye ed�l�r. 

*D�rekt vakum hattı ve yen�  
V-şek�l vakum başlığı �le 
maks�mum güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� 
sayes�nde devr�lme r�sk�n� en 
aza �nd�ren üstün manevra 
yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay 
er�ş�m 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*1290 m² teor�k/650 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.  
*Köpüğü ayarlı, Task� sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte 
kullanılması tavs�ye ed�l�r. 

TASKI SWINGO 455 BMS

TASKI SWINGO 755 E

*D�rekt vakum hattı �le maks�mum 
güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� sayes�nde 
devr�lme r�sk�n� en aza �nd�ren üstün 
manevra yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*1720 m² teor�k/750 m² prat�k 
tem�zleme kapas�tes�. 
*Köpüğü ayarlı, Task� sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte 
kullanılması tavs�ye ed�l�r.

*D�rekt vakum hattı �le maks�mum 
güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� sayes�nde 
devr�lme r�sk�n� en aza �nd�ren üstün 
manevra yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*1720 m² teor�k/750 m² prat�k 
tem�zleme kapas�tes�. 
*Köpüğü ayarlı, Task� sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte 
kullanılması tavs�ye ed�l�r.

TASKI SWINGO 755 BMS Eco

TASKI SWINGO 455 E

Americo yer yıkama pedi 43 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

Sürücü disk 43 cm

Yer yıkama fırçası 43 cm

70022942

5959691

70013725

70012407

TASKI SWINGO 455 BMS 70022943

5959691

70018178

70013725

70012407Yer yıkama fırçası 43 cm

Sürücü disk 43 cm

Jel tip akü - 12V76Ah

Americo yer yıkama pedi 43 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

TASKI SWINGO 755 BMS Eco 70022682

5959691

70018500

70013725

70012407Yer yıkama fırçası 43 cm

Sürücü disk 43 cm

Jel tip akü - 12V115Ah

Americo yer yıkama pedi 43 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 
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TASKI SWINGO 1255 BMS 70022794

5959659

70018500

70013614

70013613Yer yıkama fırçası 28 cm

Sürücü disk 28 cm

Jel tip akü - 12V115Ah

Americo yer yıkama pedi 28 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

TASKI SWINGO 1255 E

Americo yer yıkama pedi 51 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

Sürücü disk (pad taşıyıcı) 50 cm

Yer yıkama fırçası 50 cm

70022803

5959712

70013615

70013616

TASKI SWINGO 955 B Power BMS 7523531

5959659

70018500

70013614

70013613Yer yıkama fırçası 43 cm

Sürücü disk 43 cm

Jel tip akü - 12V115Ah

Americo yer yıkama pedi 28 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI SWINGO 955 B 
Power BMS

*Mak�ne hızı ne olursa olsun m² 
başına solüsyon tüket�m�n� 
sab�tleyen ve %40’a kadar 
solüsyon tasarrufu sağlayan 
Intell�Flow s�stem�. D�rekt 
vakum hattı ve patentl� “V şek�l” 
vakum başlığı �le maks�mum 
güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� sayes�nde devr�lme r�sk�n� en aza �nd�ren üstün 
manevra yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*2,5 saate kadar çalışma süres�. 
*2475 m² teor�k tem�zleme kapas�tes�.

*D�rekt vakum hattı ve patentl� 
“V şek�l” vakum başlığı �le 
maks�mum güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� 
sayes�nde devr�lme r�sk�n� en aza 
�nd�ren üstün manevra yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Artırılmış tank kapas�tes�. 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*2000 m² teor�k/1250 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�. 
*Köpüğü ayarlı, Task� sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte 
kullanılması tavs�ye ed�l�r.

TASKI SWINGO 1255 E

TASKI SWINGO 1255 BMS

*Mak�ne hızı ne olursa olsun m² 
başına solüsyon tüket�m�n� sab�tleyen 
ve %40’a kadar solüsyon tasarrufu 
sağlayan Intell�Flow s�stem�. 
*D�rekt vakum hattı ve patentl� “V 
şek�l” vakum başlığı �le maks�mum 
güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� sayes�nde 
devr�lme r�sk�n� en aza �nd�ren üstün 
manevra yeteneğ�. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Artırılmış tank kapas�tes�. 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*3,5 saate kadar çalışma süres�. 
*2475 m² teor�k/1250 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�. 

*Mak�ne hızı ne olursa olsun m² 
başına solüsyon tüket�m�n� 
sab�tleyen ve %40’a kadar 
solüsyon tasarrufu sağlayan 
Intell�Flow s�stem�. 
*Membran tank yapısı �le daha 
fazla tem�z/k�rl� su hacm�. 
*Tüm kumandalara kolay 
er�ş�m. 
*Güvenl� ve ergonom�k 
kullanım kolu. 
*5 saate kadar çalışma süres�. 
*3200 m² teor�k/1650 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�. 
*Köpüğü ayarlı, Task� sert zem�n tem�zleme ürünler� �le b�rl�kte 
kullanılması tavs�ye ed�l�r.

TASKI SWINGO 
1650 BMS

TASKI SWINGO 1650 BMS 70022442

7523066

70018180

70013215

70013216Yer yıkama fırçası 33 cm

Sürücü disk 33 cm

Jel tip akü - 6V189Ah

Americo yer yıkama pedi 33 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 
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TASKI SWINGO1255 XP - R BMS 7523356

7523067

70018180

7522220

7522221Yer yıkama fırçası 38 cm

Sürücü disk 38 cm

Jel tip akü - 6V189Ah

Americo yer yıkama pedi 38 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

7523531

5959659

70018180

70013614

70013613Yer yıkama fırçası 28 cm

Sürücü disk 28 cm

Jel tip akü - 6V189Ah

Americo yer yıkama pedi 28 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI SWINGO 
2100 

*Mak�ne hızı ne olursa olsun    
m² başına solüsyon tüket�m�n� 
sab�tleyen ve %40’a kadar 
solüsyon tasarrufu sağlayan 
Intell�Flow s�stem�. 
*D�rekt vakum hattı �le 
maks�mum 
güçte su em�ş�. 
*75 L tem�z ve k�rl� su tankı kapas�tes� 
*Kenar ve köşeler�n daha �y� tem�zl�ğ� �ç�n �ler� kenar 
tem�zl�k - offset teknoloj�s� 
*5,5 km/saat çalışma hızı. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Sürücüsüz çalışmayı engelleyen özel sensörlü koltuk. 
*4 saate kadar çalışma süres�. 
*3025m² /2100 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.

*Yen�l�kç� Stand-On konsept� 
*Mak�ne hızı ne olursa olsun 
m² başına solüsyon tüket�m�n� 
sab�tleyen ve %40’a kadar 
solüsyon tasarrufu sağlayan 
Intell�Flow s�stem�. 
*Tank �ç�nde Tank yapısı �le daha fazla 
tem�z/k�rl� su hacm�. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Yen�l�kç� M�cro-Rotat�ng Fırça S�stem� 
*Yen�l�kç� W-Şek�ll� vakum başlığı 
*Güvenl� ve ergonom�k kullanım kolu. 
*4 saate kadar çalışma süres�. 
*4500 m² teor�k/1750-2000 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.

TASKI SWINGO 1255 
XP - R BMS

TASKI SWINGO 2500

*Mak�ne hızı ne olursa olsun m² 
başına solüsyon tüket�m�n� 
sab�tleyen ve %40’a kadar solüsyon 
tasarrufu sağlayan Intell�Flow 
s�stem�. D�rekt vakum hattı �le 
maks�mum güçte su em�ş�. 
*Ç�ft manevra tekerleğ� sayes�nde 
üstün manevra yeteneğ�. 
*Membran tank yapısı �le daha fazla 
tem�z/k�rl� su hacm�. 
*Devr�lmey� engelleyen yan 
mahmuzlar. 
*9 km/saat çalışma hızı. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Sürücüsüz çalışmayı engelleyen 
özel sensörlü koltuk. 
*5,5 saate kadar çalışma süres�. 
*7650m² teor�k/2500 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.

*Mak�ne hızı ne olursa olsun m² 
başına solüsyon tüket�m�n� 
sab�tleyen ve %50’a kadar 
solüsyon tasarrufu sağlayan 
Intell�Flow s�stem�. 
*D�rekt vakum hattı ve “W” 
şekl�nde  em�c� başlık �le  
maks�mum güçte su em�ş�. 
*Tüm tekerleklerden 
yönlend�rme �le sayes�nde 
üstün manevra yeteneğ�. 
*Membran tank yapısı �le daha fazla 
200 l�tre tem�z/k�rl� su hacm�. 
*7,5 km/saat tem�zleme hızı. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Sürücüsüz çalışmayı engelleyen yüksek arkalıklı özel sensörlü koltuk. 
*6,5 saate kadar çalışma süres�. 
*6375 m² teor�k /4000 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.

TASKI SWINGO 4000

μ�cro BMS

TASKI SWINGO 2100   icro BMSμ

TASKI SWINGO 2500 70022862

7523066

70013114

70012132

70012128Yer yıkama fırçası 35 cm

Sürücü disk 35 cm

Islak tip akü - 24V240Ah

Americo yer yıkama pedi 33 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

TASKI SWINGO 4000 70022442

5959691

70013927

70013875

70013876Yer yıkama fırçası 43 cm

Sürücü disk 43 cm

Americo yer yıkama pedi 43cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

Redresör (yerli) 70012367 Redresör (yerli) 70013942

Islak tip akü - 24V360Ah
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KOMBİNE YER YIKAMA MAKİNELERİ

TASKI SWINGO 5000

*Mak�ne hızı ne olursa olsun m² başına solüsyon tüket�m�n� sab�tleyen ve %50’a kadar 
solüsyon tasarrufu sağlayan Intell�Flow s�stem�. 
*D�rekt vakum hattı ve “W” şekl�nde  em�c� başlık �le  maks�mum güçte su em�ş�. 
*Tüm tekerleklerden yönlend�rme �le sayes�nde üstün manevra yeteneğ�. 
*Membran tank yapısı �le daha fazla 200 l�tre tem�z/k�rl� su hacm�. 
*7,5 km/saat tem�zleme hızı. 
*Tüm kumandalara kolay er�ş�m. 
*Sürücüsüz çalışmayı engelleyen yüksek arkalıklı özel sensörlü koltuk. 
*6,5 saate kadar çalışma süres�. 
*105 cm çalışma gen�şl�ğ� �le 7875 m² teor�k /5000 m² prat�k tem�zleme kapas�tes�.

TASKI ERGODISC 1200

*Kullanıcıya ulaşan t�treş�m� en aza �nd�rerek 
uzun süre kullanım �mkanı veren özel tasarım. 
*Kullanım sırasında özell�kle sırt ve belde 
oluşab�lecek sıkıntıları ortadan kaldıran 
ergonom�k kullanma kolu tasarımı. 
*Özel tet�k k�l�d� sayes�nde güvenl� kullanım. 
*1200 dev�r/dak�ka çalışma hızı.

TASKI ERGODISC 165

5960107

70004215TASKI ERGODISC 1200

Americo yer yıkama pedi 51 cm

Beyaz (5 adet / koli) 

TASKI ERGODISC 165 70001972

5959691

70012407

70012405

70012404Su tankı (Ergodisc)

Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)

Americo yer yıkama pedi 43 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

Fırça 43 cm (Ergodisc)

TASKI SWINGO 4000 70022442

70013927

70013875

70013876Yer yıkama fırçası 43 cm

Sürücü disk 43 cm

Redresör (yerli)

Islak tip akü - 24V360Ah

Americo yer yıkama pedi 43cm Kahverengi (5 adet / koli) 5959691

70013942

TEK DİSKLİ YER YIKAMA VE CİLALAMA MAKİNELERİ

*Kullanıcıya ulaşan t�treş�m� en aza �nd�rerek 
uzun süre kullanım �mkanı veren özel tasarım. 
*Kullanım sırasında özell�kle sırt ve belde 
oluşab�lecek sıkıntıları ortadan kaldıran 
ergonom�k kullanma kolu tasarımı. 
*Özel tet�k k�l�d� sayes�nde güvenl� kullanım. 
*Köpük jeneratörü takılab�lme özell�ğ�. 
*165 dev�r/dak�ka çalışma hızı.
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TASKI DORSALINO 70001801

70012193

70012192Aksesuar seti

Toz torbası

TEK DİSKLİ YER YIKAMA VE CİLALAMA MAKİNELERİ

*ABS plast�kten yapılmış sağlam gövde. 
*Sırtta taşınab�lme özell�ğ�. 
*Çok düşük ses sev�yes�. 
*19 kPa (k�lopascal) em�ş gücü. 
*S�nema vb dar alanlara uygun. 
*By-pass motor koruma özell�ğ�. 

KURU TİP ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

*ABS plast�kten yapılmış sağlam gövde. 
*Gen�ş fırçalama aparatı �le yüksek tüylü hallarda 
daha fazla h�jyen. 
*Teleskop�k vakum borusu �le yüksek alanların 
rahat tem�zl�ğ�. 
*Standart �k� adet vakum aksesuarı. 
*Çok düşük ses sev�yes�. 
*Ayarlanab�l�r fırça yüksekl�k sev�yes�. 
*Vakum hortumu uzatması �le havalandırma vb 
alanlara kolay er�ş�m. 
*17 kPa (k�lopascal) em�ş gücü. 

TASKI ERGODISC DUO

*Kullanıcıya ulaşan t�treş�m� en aza �nd�rerek 
uzun süre kullanım �mkanı veren özel 
tasarım. 
*Kullanım sırasında özell�kle sırt ve belde 
oluşab�lecek sıkıntıları ortadan kaldıran 
ergonom�k kullanma kolu tasarımı. 
*Özel tet�k k�l�d� sayes�nde güvenl� kullanım. 
*Köpük jeneratörü takılab�lme özell�ğ�. 
*165/330 dev�r/dak�ka çalışma hızı. (ç�ft 
dev�rl�).

TASKI ERGODISC DUO 70001970

5959691

70012407

70012405

70012404Su tankı (Ergodisc)

Sürücü disk 43 cm (Ergodisc)

Americo yer yıkama pedi 43 cm

Kahverengi (5 adet / koli) 

Fırça 43 cm (Ergodisc)

KURU KÖPÜK PAKETİ

70012408

70012410

70012406Köpük Jeneratörü (Ergodisc)

El fırçası seti (Ergodisc)

Kuru köpük fırçası 43 cm (Ergodisc)

KURU KÖPÜK PAKETİ

TASKI JET 38 70022552

70012152Toz torbası

TASKI DORSALINO TASKI JET 38
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TASKI VACUMAT 22

70012453

70012436

70012435Kuru vakum seti

Islak vakum seti (Vac.22 ve 44T)

Toz torbası (Vac.22 için)

70003306

TASKI VACUMAT 44 T 70004218

70012436

70012785Fixomat (Vac. 44T)

Islak vakum seti (Vac.22 ve 44T)

PÜSKÜRTME EMME HALI YIKAMA MAKİNELERİ

ISLAK / KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

TASKI AQUAMAT 20

*Küçük-orta büyüklüktek� halı alanların 
yıkanmasına uygun 
püskürtme emme halı 
yıkama mak�nes�. 
*22 kPa vakum gücü. 
*22/18 lt tem�z/k�rl� su 
tankı kapas�tes�. 
*47 lt/sn hava akışı. 
(Task� Tap� Extract halı 
yıkama ürünü �le 
kullanılması tavs�ye ed�l�r.)

TASKI PROCARPET 30

70012194

70018406

70018405Püskürtme-emme halı fırçası

Kapsülleme halı fırçası

Aksesuar seti

TASKI PROCARPET 30

TASKI VACUMAT 22 TASKI VACUMAT 44 T

70012194

70001798TASKI AQUAMAT 20

Aksesuar Seti

70023141

*Orta-gen�ş halı alanların yıkanmasına 
uygun fırçalı, püskürtme 
emme halı yıkama mak�nes� 
(Task� Tap� Extract halı 
yıkama ürünü �le kullanılması 
tavs�ye ed�l�r)
*Ops�yonel manuel halı 
yıkama aparatı �le kullanma 
�mkanı. 
*25 kPa vakum gücü. 
*30/30 lt tem�z/k�rl� su tankı 
kapas�tes�. 
*54 lt/sn hava akışı. 
*Halı tüyünün yüksekl�ğ�ne göre fırça 
yüksekl�k ayarı �mkanı. 
*Halı zem�n�n ömrünü uzatan ara 
tem�zl�k 
ops�yonu sunan Kapsülleme Teknolojİs� 
(Task� Tap� Shampoo �le kullanılması tavs�ye ed�l�r)

*Özel alaşımlı paslanmaz çel�k gövde. 
*Ç�ft vakum motoru. 
*2x22 kPa (k�lopascal) em�ş gücü. 
*Standart taşıyıcı trolley ve büyük 
tekerlekler �le kolay kullanım. 
*Düşük ses sev�yes�. 
*F�xomat (ops�yonel) takılab�lme özell�ğ�.

*Özel alaşımlı paslanmaz çel�k gövde. 
*Ç�ft vakum motoru. 
*2x22 kPa (k�lopascal) em�ş gücü. 
*Standart taşıyıcı trolley ve büyük 
tekerlekler �le kolay kullanım. 
*Düşük ses sev�yes�. 
*F�xomat (ops�yonel) takılab�lme özell�ğ�.
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PICOBELLO 151 

70023385Aksesuar seti

YÜRÜYEN MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNELERİ

EUREKA EC51

*Yürüyen merd�ven ve bantların tem�zl�ğ� �ç�n tem�zleme mak�nes�. 
*35L / 35L tem�z ve k�rl� su tankı kapas�tes�. 
*510 mm fırça gen�şl�ğ�. 
*Hem kuru hem de ıslak tem�zl�k yapab�lme özell�ğ�. 
*Ç�ft rulo fırçası sayes�nde etk�n tem�zl�k yapab�lme. 
*360 derece döneb�len fırça başlığı sayes�nde her gen�şl�ktek� yürüyen merd�ven ve 
bantları tem�zleme �mkanı.

RIDER 120 EB 70023663

70018501Jel tip akü - 6V225Ah

Redresör

EUREKA EC51 70022442

EUREKA SÜPÜRÜCÜ MAKİNELERİ

PICOBELLO 151

*Orta-gen�ş alanların tem�zlenmes� �ç�n uygun mekan�k açık alan 
süpürücüsü. 
*Süpürme esnasında küçük toz parçacıklarını tutan patentl�, polyester 
kartuş filtre s�stem�. 
*Dış alanlar ve düzens�z zem�nler �ç�n uygun metal şaş�. 
*500 mm ana fırça ve 700 mm yan fırça �le süpürme kapas�tes�. 
*26L ana ve 4L arka olmak üzere toplam 30L tank kapas�tes�. 
*İler� ve ger� kullanılab�lme özell�ğ�.

RIDER 1201 EB

*Orta-gen�ş alanların tem�zlenmes� �ç�n uygun, akülü, b�n�c�l� 
süpürücü. 
*700mm ana fırçası ve 1070 mm (yan fırça �le) süpürme gen�şl�ğ� �le 
maks�mum süpürme performansı. 
*Uzun ömürlü ve etk�l� polyester filtre. 
*Otomat�k filtre çalkalama s�stem�. 
*3 saate kadar çalışma süres�. 
*85Lt  çöp haznes� kapas�tes�. 
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